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 مقدمة :

رامج تزايدددت فددي ال تددرة األليددرة الدددعوة لنشددر التعلدديم مددن لددالل بدد

الكمبيدددوتر والوقدددوف علدددى أحددددث التالدددورات بددده ، عدددالوة علدددى أنددده الحددد  

بيدر االقتصادي وكذلك في حاالت البعد المكاني ، وعلدى الدر م مدن التالدور الك

لنوعيدة افي استخدام المحاكاة فى مجال تكنولوجيا التعليم فال يزال إنتاج هدذ  

 رى وان كدان الدبع من برامج المحاكاة يسير بدبء  فدى مقابد  البدرامج األلد

يحددداول إنتددداج هدددذ  النوعيدددة مدددن البدددرامج وعر دددها مصدددحوبة برسدددومات 

ع تو يحية أو االستعانة بالصور والمدثثرات الصدوتية لتكدون أكفدر فاعليدة مد

 المتعلم و المعلم .

ارات إن قدرة الكمبيوتر الهائلة علدى تدداول البياندات واالسدتجابة للقدر

 النتددائج المحتملددة لكدد  تجربددة اسددترع  التجريبيددة البديلددة عددن طريدد  إ هددار

 Gamesانتبددا  المددربين المهتمددين بتنميددة تعلددم الاللبددة مددن لددالل األلعدداب 

 .Simulationوعمليات المحاكاة 

المحاكاة من أهم استخدامات الكمبيوتر في التعلديم ال عدال،  حيث تعتبر

سددتمتا  ألنهددا تنقدد  الالبيعددة أمددام المددتعلم، وتسددمح لدده بالتجريددب األمددن، واال

بالتوص  إلى النتائج من لالل القيام بالتجدارب واألنشدالة المختل دة باسدتخدام 

 .(1) الكمبيوتر

ولقدددد شدددا  اسدددتخدام طريقدددة المحاكددداة كفيدددرا فدددي مجددداالت التجدددارة 

والتدريب العسكري واإلدارة و يرها من المجاالت ، حيث يو ع المدتعلم فدي 

مارسها ، ليقوم بدددا  دور  فيده موقف شبيه بمواقف الحياة الواقعية التي سي

ال يترتب على لالئده  د، ويكون مسئوالً عما يتخذ من قرارات ، ولكنه إن ألال

لالورة . وهكذا استخدم  طريقة المحاكداة فدي تددريب الاليدارين ، وفدي تعلدم 

قيدددادة السددديارات ، وفدددي تعلددديم المدددديرين ، وفدددي التربيدددة اسدددتخدم  بدددرامج 

النبدات والحيدوان  –، وبخاصة علدوم األحيدا  المحاكاة في مو وعات العلوم 

والكيميدددا  ، وال يزيدددا  ، وحتدددى فدددي الريا ددديات . وفدددي كددد  هدددذ  المدددواد  –

الدراسية يجرب المتعلم الحلول المختل ة ، ويثدى التجارب ، وكدنه في معم  

                                                           

 فاعليددة المحاكدداة باسددتخدام الكمبيددوتر فددي تنميددة الم دداهيم (2003)( عااف ح مف اال ل  اا   1)

ل ل ل ت   ا، الماتمم  الااف ل ل عمة ال الم ا  لة رياض األط دالالعلمية لدى األط ال ال ائقين بمرح

 .218الة م ل، ك  ل الت   ل  عف ةل ع ن شمس: القفه ة، ص 
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حقيقدددي فدددي المدرسدددة ، ويتدددولى برندددامج الكمبيدددوتر تقددددير لالدددوات أدائددده 

 .(1)ف ألالا   وصوابها ، وينقله من نقالة إلى ألرىوقراراته ، ويجعله يعر

الخاصددة و ددع الخالددء اإلسددتراتيجية  فدديطريقددة المحاكدداة  تسددتخدمو

ثددم محاكدداة مددا سددتكون عليدده المنشدددة فددي المسددتقب   بالمثسسددات التعليميددة

بددافتراض معاليددات معينددة. ثددم تطيددر المعاليددات واالفترا ددات وتكددرر عمليددات 

ى مدا و ع ت اصي  الخالة اإلسدتراتيجية اعتمدادا إلدالمحاكاة في ك  حالة  ثم ت

 الكمبيوتر .يتوقعه برنامج المحاكاة 

فددي جمهوريددة أفالطددون قددديما يحمدد  مصدداللح )تقليددد( أو )محاكدداة( 

معنددى  ددمنياً سددلبياً بصددورة دائمددة، فدددن تقلددد هددو أن تنددتج نسددخة ثانويددة  ي 

التقليددد كميددزة طبعددة تكددون أقدد  نقدداوة مددن األصددلية، أمددا أرسددالو فيتعامدد  مددع 

بشرية أساسية تعبر عدن ن سدها  دمن مجدال ال دن الواسدع، وهدو ال يسدتخدم 

مصاللح )محاكاة( بمعنى  ي . فالتقليد لديس إنتداج نسدخة أو انعكداس شدي  

 . (2)وإنما هو تجميع توفيقي للواقع  ،ما على مر ة

 إلي : ويتم تقسيم برامج المحاكاة التعليمية المتداولة باللطة العربية

 برامج محاكاة متحركة ت اعلية 
 برامج محاكاة متحركة فقء 

( فدى الصد حة التاليدة والدذى 1ويمكن مالحظة ذلك مدن لدالل شدك  ) 

فيهددا  يعبدر عددن التجدارب الت اعليددة التددي يتعامد  معهددا المددتعلم وتتطيدر النتددائج

وفددد  المعاليدددات التدددي يددددللها المدددتعلم ، أمدددا الندددو  الفددداني وهدددى المحاكددداة 

( حيدث يدتم تو ديح أحدد التجدارب 2قء والتدي يعبدر عنهدا الشدك  )المتحركة ف

كعددرض متحددرا أمددام المددتعلم ويت اعدد  معدده مددن لددالل الددتحكم فيدده ، ك دديلم 

 سينمائي أى يتحكم في طريقة عر ه فقء .

                                                           

 – 95ص  ،، القافه ة : عافلم البتا   الكمبيوتر في التعليم( 1995( فتح البفب عبل الح  م س ل)1)

96 . 

،  تساال الب اف: :  روالن بدارتالمحاكاة والواقعيدة مدن أرسدالو إلدى ( 2001( نفص  ون س )2)
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بعداد ومن المحاوالت العربية الجادة التي تم  حول التمفي  الفالثدي األ

 حيددث جددرت محاولددة لتمفيدد  ال صدد  ،تجربددة كليددة الهندسددة بجامعددة القدداهرة

فددي شددك  ثالثددي األبعدداد والتددي يمكددن إدراكهددا مددن لددالل األشددكال  الدراسددي

 التالية:

 
( التمفي  الفالثى األبعاد للواقع 3شك  )

** 

 
( الواقع ال على الماللوب 4شك  )

 **تمفيله 

والمشددداركون فدددي المحاكددداة يخصدددص لهدددم عدددادة أدوار معيندددة ،فهدددم 

ي يتخذون القرارات ويحلون المشكالت طبقا لشروط محددة ، لكن المحاكداة فد

كددن العددادة أقدد  تقيددداً فددي النظددام مددن األلعدداب فلدديس هندداا رابددح بحددد ذاتدده ول

الو ددع يتوجددب علددى المشدداركين فددي المسدددلة مجددرد تطييددر فددي الظددرف أو 

 المحاكاة أن ينجزو  .

هناا مفال مدلوف على عمليدة المحاكداة واسدتخدامها فدي الدتعلم وهدو 

ويدوفر  المحاكي الميكانيكي أو الكهربائي أو اإللكتروني لمدرب قيدادة السديارة

إمكدان هذا النظام لك  طالب محاكاة واقعية لظروف القيدادة الحقيقيدة مدع أنده ب

طلبدة أن يتددربوا فدي ن دس الوقد  مسدتعينين بدن س البرندامج ولكدن فدى  عدة

 . روف مختل ة 

وألعاب الكمبيوتر في حد ذاتها تالبيد  للمحاكداة كمدا فدي العداب سدبا  

السيارات والحروب والعاب الدذكا  و يرهدا . وأللعداب المحاكداة المبنيدة علدى 

لبدة علدى أن يتعلمدون استخدام الكمبيوتر إمكانيات باستالاعتها أن تسداعد الال

فدنده كلمدا تدم تالدوير أجهدزة   مع االحتماالت ونتائج القرارات المتعاقبة ولذلك

كمبيددوتر أقدد  تكل ددة كلمددا اخداد اسددتخدام المدددارس للكمبيددوتر فددي المحاكدداة 
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واأللعاب هذا وتقدوم الجامعدة والكليدات باسدتخدام عمليدات المحاكداة المعتمددة 

ي شدتى مجداالت الدراسدات األكاديميدة ، كمدا على الكمبيدوتر لطدرض التعلديم فد

تقوم بع  المثسسات الحكومية والصدناعية والتجاريدة باسدتخدام الكمبيدوتر 

فدددي عمليدددات المحاكددداة فدددي البدددرامج التدريبيدددة وعندددد البحدددث عدددن الحلدددول 

للمشكالت الحقيقية وكلما تبن  األنظمة المدرسية استخدام الكمبيدوتر اخدادت 

أوجدده التعلدديم بمددا فدددي ذلددك األلعدداب وعمليدددات  فددرا اسددتخدامه فددي شدددتى

 .(1)المحاكاة 

وهندداا الكفيددر مددن علمددا  التربيددة ممددن تندداولوا تعريددف المحاكدداة ، 

علدى أنهدا موقدف شدبيه بمواقدف الحيداة (2) فيعرفها فتح الباب عبد الحليم سيد

حيث يتم و عه فيه ، ويكدون مسدئوالً عدن  الواقعية التي سيمارسها المتعلم ،

 اته سوا  كان  لالا أو صواب وما يترتب عليها .قرار

تقليدد محكدم لظداهرة أو  هدابدن (3)كما يعرفها إبراهيم عبد الوكي  ال دار 

نظدددام يتددديح ال رصدددة للمدددتعلم أن يتددددرب دون مخددداطرة ، أو تكل دددة عاليدددة 

والمحاكاة باستخدام الكمبيوتر هي نمدوذج لنظدام أو حالدة أو مشدكلة موجدودة 

يبرمج هذا الواقع دال  الكمبيوتر على شدك  معدادالت تمفد   في الواقع ، حيث

بدقددة العالقددات المتبادلددة بددين مكوناتهددا المختل ددة ، والال دد  يتعامدد  مددع هددذا 

الواقددع بالمعالجددة والتعدددي  ، وبالتددالي يصددبح الكمبيددوتر مختبددرا تجريبيددا لدده 

 قدرة ال نهائية على التنو  في مجال التعلم المبنى على التجريب .

اج و افتعددال واقددع مددا، علددى أنهددا المحاكدداة  (4)يددرى لالددد لمدديس فــددـر 

بحيدث تتشدابه معالياتده مدع الواقدع ال علدي مدن لدالل وجدود بعد  المتطيدرات 

 التي تشك  نموذج الظاهرة . 

أن  فدددي  kelingerكلينجدددر    رأى (5) ويثيدددد عددداطف حامدددد خ لدددول

واقددع علددى حجددرات المحاكدداة تقريددب الواقددع للمددتعلم عددن طريدد  نقدد  هددذا ال

الدراسة في صورة افترا ية ، سوا  كان هذا الواقع نشاط يقوم به الال د  أو 
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صورة حية من الواقع كحديقدة حيدوان أو  ابدة وهدذا الندو  مدن التعلديم يفيدر 

ر بة الال د  فدي التعلديم ويدفعده إلدى المزيدد مدن إنجداخ األنشدالة والتجريدب ، 

ذي يت اعد  مدع جميدع حواسده ، ويتيح له فرصة التخي  عن طري  العرض الد

 مما يثدى إلى تحرر  من الجمود العقلي .

نددو   لددر مددن لعددب وهندداا  لددرون ممددن عرفددوا المحاكدداة علددى أنهددا 

األدوار أو تمفيلهددا وفيهددا يتصددرف األفددراد أو الممفلددين وكدددنهم فددي مجريددات 

الحياة الواقعية محاولين تحقي  أهداف معينة  من قواعد وقدوانين محدددة ، 

ن طلبددة مدرسددة الاليددران أو قيددادة السدديارات مددفالً يتدددربون علددى المحدداكي أ

الميكانيكي أو اآللي حيث يوفر هذا المحاكي  روف واقعية للاللبة للتعلم على 

 .(1)قيادة الالائرة أو السيارة 

 ي :فولبرامج المحاكاة مميزات تكسبها أهمية بالطة في التعليم تتمف  

  قراراتددده دون أن يقدددع عليددده أو علدددى أنهدددا تقبددد  لالدددا المدددتعلم فدددي

 .(2)المثسسة التعليمية  رر أو لالر 

  أنها تجع  المتعلم متحكما في عملية تعلمه وبذلك تت دو  علدى  يرهدا

من البرامج األلرى التي تتاللدب مدن المدتعلم اإلجابدة الصدحيحة فقدء، 

فاإلنسددان معددرض للخالددد، وينبطددي أن يددتعلم مددن ألالددا   وان يعددرف 

 .(3)يحاول من جديد و دلماذا ألال
 بروندددر   أكددددBrunner  (4)  علدددى الدددتعلم باالكتشددداف ، حيدددث تكدددون

المحاكدداة طريقددة فعالددة فددي عمليددة الددتعلم إذا مددا تددم الددتعلم فددي بيئددة 

 استكشافية .
  يضدد ي الحيويددة والنشدداط والبهجددة فددي مواقددف التعلدديم المختل ددة ، و

يسدده  فهمدده  يقددرب الواقددع ويحاكيدده بمددا يجعلدده حيدداً و نابضدداً وبمددا

 .(5) واستيعاب عناصر 
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   تحقدد  اخدهددار وتدددعيم للخبددرات التربويددة نتيجددة السددتخدام األجهددزة

ذات الوسددددائ  المتعددددددة ، ومحاكدددداة الكمبيددددوتر والحقيقددددة المتخيلددددة 

 .(6) و يرها من األدوات التعليمية الجديدة
 مشكلة البحث :

داً لزيددادة ومدن المقدمدة السددابقة يمكدن مالحظددة أن هنداا تصددوراً جديد

درجدددة الت اعددد  بدددين المدددتعلم والمحتدددوى اإللكتروندددي كمدددا أنددده يحددداف  علدددى 

فصدد  المحتددوى  ، كمددا يددثدى إلددىالمحتددوى االلكترونددى مددن العبددث بمحتددوا  

( حيدث User Interfaceالرقمي عدن تصدميم للبرندامج ) واجهدة المسدتخدم 

عاد ة األبسوم ثالثيتم االست ادة من فكرة األلعاب اإللكترونية المعتمدة على الر

 في الوصول إلى هذا التصور .

أدرا العدداملين فددي مجددال  ولقددد تددم الوصددول لهددذا التصددور بنددا  علددى

المعلوماتية أن طريقة تصميم المخرجات المرئية تثثر على فهم المسدتخدمين 

للمعلومات التدي تقددم لهدم وكدذلك إدراكهدم ألن حسدن تصدميم الشاشدات يدثثر 

 .(1) اتعلى دقة وصحة البيان

جيدا والشك  الحديث هنا ،هو الشك  الفالثدي األبعداد الدذي يمفد  تكنولو

  والمحاكداة تعتبدر أحدد مجداالت الدذكا ،Virtual Reality الواقع االفترا دي

 االصالناعي ومجاالت تالبيقها.

حيدث تعتمددد أ لددب بدرامج المحاكدداة علددى رسدوم متحركددة لتحدداكى بهددا 

فترا ددي علددى الرسددوم المتحركددة ثالثيددة الواقددع ، وتعتمددد بددرامج الواقددع اال

، حيث يمكن للرسوم الفالثيدة األبعداد أن تنقد  المتعلمدين إلدى أمداكن (2)األبعاد 

 .(3)لم تالدها قدم اإلنسان قء 

ويمكددن إيجدداخ األسددباب الرئيسددية التدددي تدددعو إلددى القيددام بالدراسدددة 

 الحالية في النقاط اآلتية:
 ها وليس تلقيهدا كمدا هدي ولكدنحاجة الكفير من المقررات للت اع  مع 

 يجب أن يكون المتعلم إيجابيا و أكفر فاعلية.
                                                           

باال ، القافه ة :  بت المدنهج والقدرن الحددادي والعشدرون( 2001( أممال عبال الا ممن النعاال  )6)
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م جمال: ع اى   ساح ع اى،  تحليد  وتصدميم نظدم المعلومدات،( 1998( ج ا هاف  كا ر ما س )1)

 . 187القفه ة: خ ارل  ، ص

المعددايير التربويددة و المتاللبددات ال نيددة  ( محل اال1998(   ااى ى جاا د    ااى ى صاافلح )2)

  ا   نشا رة (،  –ت   ، ) رسافلل  فجااإلنتاج بدرامج الكمبيدوتر التعليميدة فدي المدرسدة الفانويدة

 .394ك  ل الت   ل، جف ةل م  ا:، ص 

 . 166(   جل سف ق ، ص 2001(  حم د صل ق س   ى )3)
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 بحاث توصى بضرورة محاكاة الواقدعوجود الكفير من الدراسات واأل ،

كمددا توجددد الكفيددر مددن  ومحاكدداة تعلددم المهددارات عددن طريدد  نمددذجتها .

الدراسددددات واألبحدددداث توصددددى القددددائمين علددددى التدددددريس بصدددديا ة 

ة علددى هيئددة بددرامج محاكدداة كمبيوتريدده ، وكددذلك المقددررات الدراسددي

،  William Yurcikصيا ة مقررات لاصة بالمحاكاة ) ولديم يدورا 

( ، ) تومدددداس  Hugh Osborne  :2001و هددددوج أوسددددبورنى 

Thomas  :2003  يوشيرو إيمداى ( ، )Yoshiro Imai  :2001 

 Don Brutzman( ، ) دون بروتزمدان 2003( ، ) محمد الدقا  : 

( ،  Robert Hubal  :2000( ، ) روبدددددرت هوبدددددال  1999 :

 . *(  Devaraj Van Der  :2000)دي راج فان دير 

 عتمددد افتقددار نظددم التعلدديم العربيددة لبددرامج المحاكدداة الت اعليددة والتددى ت

 على الرسوم الفالثية البعد .
  يتعرض الالالب للضرر عند قيامه بدنشدالة معيندة فدي المعمد  مفد  أن

 ر الكهربي أو تسبب األتربة  رر على صحته .يصعقه التيا
 ندات تتكلف المثسسة  رراً مادياً كبيراً في حالة تلف األجهزة والمكو

 التي يتدرب بها المتعلم.
 لتدالي إمكانية نشر البرامج الت اعليدة ثالثيدة األبعداد علدى الشدبكات وبا

 جمدن لدالل بدرام تحقي  مبادئي التعليم عن بعد والتعلم عبر الشدبكات

 .المحاكاة
 . استخدام المحاكاة يثدى بالضرورة إلى جودة مخرجات التعلم 
  إشددبا  ر بددات الالددالب فددي التجريددب والمحاولددة والخالددد والددتعلم

باالكتشددداف صدددعب فدددي الالدددر  التقليديدددة التدددى ال تعتمدددد علدددى 

 تكنولوجيا الواقع االفترا ي والمحاكاة .
 خداا بهدا مدن تحتاج بع  النظم الحقيقية إلعادة  دبء الدزمن ال

ى لالل برامج المحاكاة لتقليد  ال تدرة الزمنيدة إذا كاند  تحددث علد

 فترة طويلة، وتمديدها إذا كان  تحدث على فترة قصيرة.
 

و مددن لددالل عمدد  الباحددث كمعدداون تدددريس لمقددرر صدديانة وتجميددع 

 الكمبيددوتر بكليددة التربيددة النوعيددة ببورسددعيد ، واجدده الباحددث لددالل سددنوات

 مقرر الكفير من العوائ  يمكن تلخيصها كما يلى :تدريسه لهذا ال
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صدديانة وتجميددع الكمبيددوتر يحتدداج لعدددد مددن المكونددات  تدددريس مقددرر  - 1

الصالحة لالستخدام حتى يسدتاليع الالالدب التعامد   Hardwareالمادية 

فير معها ومشاهدة ناتج عمله ، إال أن اإلمكانيات الماديدة تحدول دون تدو

والمعدددات فددى معمدد  لدداا للصدديانة وجعلهددا هددذا الكددم مددن األجهددزة  

عر ة للتلف فى أى لحظة . وكاند  حجدة اإلدارة فدى هدذا الشددن أنده ال 

يستاليع إلراج جهاخ واحد من أحد معام  التددريس يجلدس عليده طالدب 

لدراسة المقررات الدراسدية األلدرى مدن أجد  أن يقدوم الالدالب ب كده ثدم 

ع مداإلدارة مدانع مدن التعامد   تركيبه ليالح  ناتج عملده . ولدم يكدن عندد

مكونات تال ة من األساس وليس شدرطا أن يدتعلم نداتج عملده فدى معمد  

اب الكلية وإنما يك يه تعلمه لل ك والتركيب فقدء وكدال الدرأيين علدى صدو

فددداإلدارة تريدددد الح دددا  علدددى مواردهدددا والباحدددث يريدددد جدددودة العمليدددة 

 التعليمية فى المقرر الخاا به . 
لة ألدددرى وهدددى أن المهدددارات األساسدددية التدددى علدددى كددد   هدددرت مشدددك - 2

متخصص اإللمام بهدا ال تقتصدر علدى ال دك والتركيدب ، ألن عمليدات ال دك 

والتركيب ليس  أساس الدعم ال نى فالكفير ممن يمتلكون أجهزة كمبيوتر 

تعم  لديهم لعدة سدنوات بددون فكهدا إطالقدا لعددم حداجتهم لدذلك ولتلبيتهدا 

ر . والمشدددكلة الفانيدددة تدددتلخص فدددى مهدددارات تجهيدددز متاللبددداتهم باسدددتمرا

الكمبيددوتر للعمدد  وهددى تلددك المهددارات المتعلقددة بتجهيددز القددرا الصددلب 

للعمدد  وتحميدد  نظددام التشددطي  وتعريددف الكددروت المختل ددة وهددذ  العمليددة 

تعتبر من أساسيات الدعم ال نى وال  نى عنها حتى بالنسبة للمسدتخدمين 

قترحات اإلدارة بالتعام  مع مكوندات تال دة لدتعلم العاديين . ولو تم تن يذ م

عمليددات ال ددك والتركيددب التددى تعتبددر مهددارة متقدمددة بالنسددبة للمهددارات 

األساسدددية والخاصدددة بتجهيدددز وتقسددديم القدددرا الصدددلب وتحميددد  نظدددام 

التشدطي  عليده ، السدتحال تن يدذ هدذ  المهدارات . ألن المكوندات تال دة مدن 

لب  من اإلدارة توفير األجهزة  لتجريب هذ  حيث المبدأ أى ال تعم  ، وطا

المهددارات وال دا  لل ددك والتركيددب فكددان الددرد هددو : كيددف يمكددن أن نددوفر 

جهدداخ لكدد  طالددب لكددى يجددرب تجهيددز القددرا الصددلب وتقسدديمه وتحميدد  

نظام التشطي  عليه وتعريف الكروت ونعرض البرمجيدات الموجدودة علدى 

تعاليدد  المعمدد  بدكملدده ولددن يددتم األجهددزة  للضدديا  وبالتددالى ستتسددبب فددى 

تدريس باقى المقررات التى هى أكفدر أهميدة بالنسدبة للمسدتخدم التقليددى 

لجهاخ الكمبيدوتر . واقترحد  اإلدارة تدوفير جهداخ واحدد فقدء بحالدة جيددة 

لتجريدددب هدددذ  العمليدددات علددديهم ، ويمكدددن أن نتخيددد  عددددد الالدددالب فدددى 
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ب والدزمن الدالخم فدى ( طالد20المجموعة الواحددة ال يقد  عدن عشدرون )

الكتسابهم المهارات فى المدرة الواحددة طبقدا لالئحدة ال يتجداوخ السداعتين 

( 6دقيقددة ، أى أن لكدد  طالددب فرصددة سددتة ) 120( أى مددا يقددرب مددن 2)

دقائ  فقء لكى يقوم بعم  كد  هدذا ويجدب علدى متابعتده وبالتدالى سيشدعر 

 لدرون بإعالدائهم باقى الالدالب بعددم أهميدة المعلدم بالنسدبة لهدم ويقتدرح 

حريتهم وإتبا  أسلوب )ك  طالدب يددتى بم درد  تلدو األلدر( أى أن المعلدم 

( دقدائ  فدى المدرة 6مرة وبالريقدة ال تتجداوخ السد  ) 20سيكرر ما قاله 

الواحدة وهى عملية مستحلية لبشر يمكن أن يخالئ ، وعلى كد  حدال مدن 

ة العمليددة األحددوال السدد  دقددائ  لددن تك ددى حتددى السدداعة لددن تك ددى لمتابعدد

الحقيقيدددة كلهدددا ألن عمليدددة إعدددداد الجهددداخ للعمددد  قدددد ال تقددد  عدددن سددداعة 

سداعة  20وبالتالى يحتاج الالالب العشدرين فدى حالدة وجدود جهداخ واحدد 

وهو أمر مستحي  طبعا أن يمتد خمن تعلمهم هكذا ، وإن أمتد الدزمن فهد  

سددديتحم  الجهددداخ عمليدددة تقسددديمه وتحميددد  النظدددام عليددده عشدددرون مدددرة 

 اصلة ناهيك عن مرات الخالد وإعادة التحمي  . متو
ومددن لددالل كدد  مددا سددب  يتضددح لنددا الكفيددر مددن المعوقددات فددى النظددام 

تدى الحقيقى وتتضدح أهميده وفائددة المحاكداة والتدى حدددها الباحدث مسدبقاً وال

 تثكد عليها الدراسات السابقة وهى :

  نظم لدالل الدالمحاكاة توفر الن قات الكبيرة التى تن   فى التدريب مدن

كلدف الحقيقية . حيث أن توفير المكونات المادية الصالحة للعمد  قدد تت

 أموال طائلة ولن تحق  العائد منها .
 المحاكاة تتحكم فدى الوقد  بمروندة شدديدة عندد القيدام بالتددريب حيدث 

لتدى يمكن التحكم فيه لصالح المتعلم سوا  بزيادته فى حالة التجدارب ا

نندا فى حالة التجارب طويلدة األمدد . فمدفال يمكتتم بسرعة أو بإنقاصه 

إسددرا  لالددوات عمليددة تحميدد  نظددام التشددطي  أو حتددى تهيئددة أقسددام 

القرا الصلب حتى ال يضيع وق  المسدتخدم فدى انتظدار  النتدائج مدع 

 التدكيددد للمددتعلم أن هددذ  العمليددة قددد تدلددذ وقدد  أكبددر فددى الحقيقددة ،

 لك يمكدن تبالدئ العمليدة فدىونحاول أن نحددد هدذا الوقد  للمدتعلم . كدذ

حالددة العمليددات السددريعة الحدددوث كعمليددة تشددطي  الكمبيددوتر ، حيددث 

 يمكن أبالد العملية ومالحظة لالواتها بالضبء .
  المحاكدداة تسددتخدم فددى حالددة ندددرة أو اسددتحالة وجددود النظددام الحقيقددى

المقلد ، وهى حاالت البعد الزمنى أو المكانى للنظام الحقيقدى . فإعدداد 
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 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

يكون لك  طالب جهاخ مستق  فيه ويجرى عليه الالالب عمليدات  معم 

 الصيانة هو أمر مستحي  ألى مثسسة عادية ذات موارد محددة .
 ت المحاكاة تستخدم للحد من لالورة النظام الحقيقدى كمدا فدى الت داعال

ة الذريدة والم داعالت النوويدة وقيدادة الالدائرات . وكدذلك إتدالف أجهدز

عمددد  والتدددى قدددد يتكلدددف إعدددداد  فدددى بعددد  الكمبيدددوتر الخاصدددة بالم

 المثسسات عدة أالف وقد يص  الرقم إلى مليون .
 المحاكاة تمكننا من السيالرة علدى  دروف النظدام ومتطيراتده والدتحكم 

فيدده ممددا يتدديح للمددتعلم التدددريب وفدد  لرويتدده الخاصددة وبدددون حدددوث 

 مخاطر نتيجة ألالائه .
 مد  حتى تمام اإلتقان للع المحاكاة تسمح بإعادة التدريب مرات ومرات

لدذى أو المهارة الماللوبة ، فالوقد  يدتم معالجتده بدقدة كمدا أن العمد  ا

يجدرى كلدده لديس حقيقددا أى أنده لددن يقدع للكمبيددوتر الدذى يجددرى عليدده 

 العم  أى  رر .
  إمكانيددة إهمددال بعدد  المواقددف وإبددراخ بعدد  المواقددف األلددرى فددى

ك لتجريدب الحقيقدى . ألندالنظام الحقيقى وهدو مداال تسدتاليع فعلده فدى ا

ام تكون مقيد بالظروف التى ي ر ها عليك النظام الحقيقدى ، أمدا النظد

ه فى المقلد فيمكن إيقاف العم  و استكماله فيما بعد وهو ماال يسمح ب

 الحقيقة .
  بددرامج المحاكدداة ليسدد  مجددرد بددرامج تعليميددة تقليديددة يت اعدد  معهددا

رامج شدبيه بدالموقف الدذى المتعلم بالتحكم فدى العدرض فقدء ولكنهدا بد

 سيمارسه المتعلم فيما بعد.
 

ويتمفدد  التسدداول الرئيسددي هنددا فددي التسدداول اآلتددي الددذي يعبددر عددن 

ي فدمشكلة البحث وهو: ما مددى فاعليدة إنتداج برندامج محاكداة ثالثدي األبعداد 

تنمية بع  المهدارات األساسدية لتجميدع وصديانة الحاسدب اآللدي لددى طدالب 

اآللددي ، ، ومددن لددالل هددذا التسدداول يت ددر  عدددد مددن شددعبة معلددم الحاسددب 

 التساوالت ال رعية :

  مددا هددي المهددارات األساسددية الالخمددة لتجميددع و صدديانة الحاسددب
 اآللي ،

 ، ما التصور المقترح لبرنامج يحاكى الواقع ال علي 
  مددا مراحدد  تصددميم برنددامج تعليمددي يعتمددد علددى محاكدداة الواقددع

 ال علي ،
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 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

 ييعتمد على محاكاة الواقع ال عل ج تعليميما مراح  إنتاج برنام، 
 ما مدى فاعلية برنامج محاكداة الواقدع ال علدي المقتدرح فدي تنميدة 

 المهارات األساسية المراد تنميتها من لالل البرنامج ،
 

وممددا سددب  يتضددح لنددا أن المشددكلة تددتلخص فددى : صددعوبة تعلددم مهددارات 

مكن يمكن صيا ة هدف عام يالصيانة والتجميع فى النظام الحقيقى ،وبالتالى 

مج بعد ذلك اشتقا  أهداف المشرو  منه وهذا الهدف العام هدو   إنتداج برندا

ميددع محاكدداة يدددعم الرسددوم الفالثيددة األبعدداد لتنميددة المهددارات األساسددية  لتج

 وصيانة الحاسب اآللى  
 

 فروض البحث :

توجددد فددرو  ذات داللددة إحصددائية ، بددين متوسددالي درجددات الالددالب 

البحددث فددي التبددار قيدداس المهددارات وذلددك لصددالح الالددالب الددذين عينددة 

يسدددتخدمون بدددرامج المحاكددداة ثالثيدددة األبعددداد ، مقابددد  الالدددالب الدددذين 

 يستخدمون النظم التقليدية األلرى .
 

 حدود البحث :

 يلتزم البحث بالحدود اآلتية :

 المادة العلميدة : يقتصدر البحدث علدى الجاندب التالبيقدى لمقدرر صديانة 

 يع الكمبيوتر .وتجم
 ة حدود العينة )بشرية ومكانية ( : يقتصر تالبي  هذا البحث على عين

من طالب ال رقة الرابعة بقسم تكنولوجيا التعليم تخصص حاسدب ألدى 

 بكلية التربية النوعية ببورسعيد .
  حدددددود الددددزمن : تالبيدددد  البرنددددامج المقتددددرح فددددى العددددام الدراسددددى

2004/2005. 
 

 منهج البحث :

لباحددث المددنهج التجريبددى ، و تددم االسددتعانة بدده للتحقدد  مددن اسددتخدم ا

ى فروض الدراسة ، وقياس فاعلية برنامج المحاكاة الكمبيوترى المقتدرح علد

لتبار تنمية المهارات األساسية الالخمة لتجميع وصيانة الكمبيوتر من لالل ا

 للعالقة السببية بين المتطير المستق  والمتطير التابع .

 ستق  : المتطير الم 

 برنامج المحاكاة الكمبيوترى الذى يقوم بإعداد  الباحث . 
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 المتطير التابع : 

 مستوى الالالب المهارى المرتبء بالصيانة والتجميع . 

 األدوات :

  اسدددتبيان تحديدددد المهدددارات األساسدددية الالخمدددة لتجميدددع وصددديانة

 الكمبيوتر .
 مبيوتر .قائمة المهارات األساسية الالخمة لتجميع وصيانة الك 
 . سيناريو البرنامج 
  للالالب لبيان اثر البرندامج المقتدرح كمدا  *التبار قياس المهارات

 يلى :

o   االلتبدددارات القبليدددة : التدددي تقددديس مسدددتوى الالدددالب قبددد

 الدراسة من لالل البرنامج.

o االلتبارات البعدية : التي تقيس نتائج التدريس باسدتخدام 

 بحث .البرنامج وتظهر من لاللها نتائج ال
 إجرا ات البحث :

 يتم التحق  من صحة ال روض عن طري  ......

  و ددع اإلطددار النظددرى الددذى سدديقوم عليدده البحددث فددى  ددو  البحددوث

 والمراجع الالخمة  .
  تحديددد األسددس والمتاللبددات التددى يقددوم عليهددا البرنددامج : مددن حيددث

التخالددديء للمشدددرو  ، وجمدددع البياندددات وتحليلهدددا ، و تحليددد  النظدددام 

قدددى المدددراد محاكاتددده ، و و دددع النمددداذج التخالياليدددة األوليدددة الحقي

للمشددرو  كخددرائء التدددف  ومخالالددات سددير البيانددات ، وكتابددة الكددود 

 المبدددئى الددذى تددم االسددتعانة بدده فددى البرمجددة ، وإعددداد االسددتبيانات

الخاصددة بددالمحكمين وتحديددد العينددة وتقسدديمها لمجمددوعتين ) ددابالة 

 ات البحث فى هذ  المرحلة .وتجريبية( ، كما تم إعداد أدو
  عرض تصميم البرنامج المقترح علدى السدادة المحكمدين إلجاختده مدن

 لالل:
o . األهداف التى تم تحديدها 
o .  السيناريو المبدئى الذى قام الباحث بإعداد 

                                                           
لرذا  مم ق فس األداء المرفرى ل ىاب  ن خا  المامظل الشخ  ل  ن البفمث وماع ل درجل  *

ةم  ال ق فس المرافرا  المةال والاذى سا ي  ع ا  ع  ال الىفلا  قبال المامظال الاألداء فى اختبفر 

 ل مرفرة .
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o . قائمة المهارات التى سيتم تناولها فى البرنامج 
o . البرمجة الهيكلية للبرنامج 

 بء األهداف والمهدارات وعناصدر البرندامج األلذ برأى المحكمين و 

 وف  لرأى المحكمين .
 د إعددداد البرنددامج المقتددرح )إنتدداج البرنددامج( : حيددث يددتم كتابددة الكددو

وم البرنامجى الخاا ببرنامج المحاكاة ، كما يتم إعداد الصور والرس

ومل ددات ال يددديو والصددوت والمددثثرات الصددوتية الموجددودة ببرنددامج 

 المحاكاة .
 يدددب األولدددى : حيدددث يدددتم تجربدددة البرندددامج الكتشددداف األلالدددا  التجر

و بمختلف أنواعها سوا  كان  فى الكود البرمجى أو كان  منالقيدة ، أ

 أنه تم نسيان شي  ما .
 اإللددراج النهددائى للبرنددامج : حيددث يددتم اسددتكمال اإلجددرا ات التددى لددم 

 تستكم  كما يتم تصحيح األلالا  فى هذ  المرحلة .
 لقبلى على عينة البحث .إجرا  القياس ا 
 ك تجريب البرنامج : حيث يتم تجربة البرنامج على عينة البحث ، وذلد

 للتحق  من مالئمة البرنامج وقابليته للتالبي  فى مختلف الظروف .
 . إجرا  القياس البعدى على عينة البحث 
 م التحق  من صد  المخرجات : حيث يتم مقارنة النتائج بنتدائج النظدا

تم يدالظروف المتشابهة والتدكد من تمام التالاب  بيدنهم و الحقيقى فى 

فددى هددذ  المرحلددة معالجددة بيانددات التجريددب إحصددائيا للحصددول علددى 

ض وهذ  هى المرحلة التى يتم فيها التحق  من فدرو النتائج وتعميمها

 . الدراسة
  حة توفير الدعم ال نى للبرنامج : حيث يتم إعداد دلي  المستخدم وصد

اصددة بالبرنددامج والنسددر التجريبيددة التددى سددتعرض علددى االنترندد  الخ

المسدددتخدمين لتحديدددد مددددى مالئمدددة البرندددامج لهدددم ويتخدددذوا القدددرار 

 الصحيح باستخدامه .
 

 التصميم التجريبي :

ويتم فيه تقسديم الالدالب فدى عيندة البحدث إلدى مجمدوعتين تجدريبيتين  

مجموعددة وياللدد  عليهددا ال  1المجموعددة األولددى هددى المجموعددة التجريبيددة

وياللد  عليهدا  2الضابالة ، أما المجموعة الفانية وهى المجموعة التجريبيدة 
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المجموعة التجريبية . ومن لالل هذا التقسيم لعينة البحدث يدتم تقدديم المقدرر 

 كما يظهر من لالل التصميم التجريبى فى الجدول التالى :

 ( التصميم التجريبى1جدول )

 يبيةالمجموعة التجر المجموعة الضابالة

 تقديم االلتبارات القبلية لكال المجموعتين
دراسة المقرر عن طري  الالر  

 التقليدية
الدراسة من لالل البرنامج المقترح 

 الذي أعد  الباحث
 تقديم االلتبارات البعدية لكال المجموعتين

التحق  من صحة ال روض من لالل نتائج التبار قياس المهارات لكال 

 المجموعتين
   إلى النتائج من لالل التحق  من صحة ال روض وتعميمهاالتوص

 

 المصاللحات :

، ولددده نظدددام (1): هدددو إدراا العمددد  البصدددري والمسدددافة  D3البعدددد الفالدددث 

إحداثيات عالمي يقوم عليه التدوير والتحريك وتطيير المقاس للكائندات ثالثيدة 

 .(2)األبعاد التي لها )طول وعرض وعم  (

: هددى أحددد أنددوا  بددرامج المحاكدداة   simulation Gamesالعدداب المحاكدداة 

حيدان وتهددف فدى أ لدب األ باستخدام الكمبيوتر ، ولكنها أكفر تشويقا للمدتعلم

 .للترفيه 

: موقدددف شدددبيه بمواقدددف الحيددداة الواقعيدددة التدددي   simulationالمحاكددداة 

حيث يتم و عه فيه ، ويكون مسئوالً عن قراراته سدوا   سيمارسها الالالب ،

 .(3)ن  لالا أو صواب وما يترتب عليهاكا

: وهدو برندامج  3D Simulation programبرنامج المحاكاة الفالثي البعد 

  يحاكى نظام ما فى الحقيقة بهدف دراسدة هدذا النظدام الحقيقدى بالريقدة أفضد

 من لالل دعمه للرسوم الفالثية األبعاد .

 . (4)هدافه : قياس مدى تحقي  أى نشاط أل Effectivenessال عالية 

                                                           

،  اإلدراا الحسددي البصددري والسددمعي( 2001( الااا ل ع ااى ساا ل أمماال و فف قاال  حماال  االر)1)

 . 149، ص 11القفه ة:  بتبل النرضل الم   ل ، ص 

، قااام الت جماال  االار  ( أساسدديات ثددرى دي سددتوديو مدداكس2000(  ف باال ماا د   ت ساا : )2)

 . 36 – 9ال فروق ، القفه ة : دار ال فروق ل ىبل والنش  ، ص 

 . 96 – 95، ص    جل سف ق( 1995( فتح البفب عبل الح  م س ل )3)
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: القدددرة علددى األدا  والددتعلم الجيددد وقتمددا نريددد ، وهددى نشدداط  Skillالمهددارة 

 . (5) متعلم يتم تالوير  لالل ممارسة نشاط ما تدعمه التطذية الراجعة 

 

 نتائج البحث وت سيرها

ليهدا يتناول هذا ال ص  تحلي  البيانات اإلحصائية التى أمكن التوصد  إ

 لبحث )التبار قيداس المهدارات( ، وذلدك للتحقد  مدنمن لالل تالبي  أدوات ا

صحة فدروض البحدث ، وفيمدا يلدى يقدوم الباحدث بدالتحق  مدن صدحة فدروض 

 البحث مو حا األسلوب االحصائى المستخدم ، ومحاوال ت سير ما يس ر عنده

 من نتائج .
 

 فروض البحث :

توجد فرو  ذات داللة إحصائية ، بين متوسالي درجات الالالب عيندة 

بحددث فددي التبددار قيدداس المهددارات وذلددك لصددالح الالددالب الددذين يسددتخدمون ال

 بدددرامج المحاكددداة ثالثيدددة األبعددداد ، مقابددد  الالدددالب الدددذين يسدددتخدمون الدددنظم

 التقليدية األلرى
 

 تجربة البحث :

 وللتحق  من صحة فروض البحث قام الباحث بما يلى :

 كما يلى :  أوالً إجرا  االلتبار القبلى وعرض النتائج الخاصة به

. إجرا  االلتبار القبلى على كد  مدن طدالب المجمدوعتين الضدابالة  1

 والتجريبية لتحديد مستويات الالالب قب  تالبي  البرنامج .

. إدلددددال درجددددات الالددددالب مددددن واقددددع أورا  اإلجابددددة لكددددال مددددن  2

المجمدددوعتين الضدددابالة و التجريبيدددة ، ببرندددامج التحليددد  االحصدددائى 

 . SPSSالمستخدم 

حسدداب المتوسددء واالنحددراف المعيددارى فددى القيدداس القبلددى لبيددان  . 3

 ال رو  بين المجموعتين الضابالة والتجريبية .

                                                                                                                                                
، المنظمل الة   ل  قائمة مصاللحات تكنولوجيا التربية( 1997ما ن مملى الى  عى )  (4)

 . 40 ف  الت    ل ، م نس : ص ل ت   ل والثقففل والة    ، إدارة التقن
 أنظ  ذلك فى :  (5)

 ( 2002فتاد أ  مى  ، أ ف  صفدق )ألنع   ا،   الاف ةل ،  بتبل  علم الن س التربوى

 . 657الم   ل ، القفه ة ، ص

 Cottrell، S. (1999) The Study Skills Handbook. London: 

Macmillan Press Ltd، P.P 21 . 
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. القيددددام بالتبدددددار ت لحسددددداب الداللدددددة اإلحصدددددائية لل دددددر  بدددددين  4

المجمددوعتين الضددابالة والتجريبيددة فددى االلتبددار القبلددى قبدد  إجددرا  

 . SPSSصائى التجربة  ، وذلك عن طري  برنامج التحلي  االح

 . استخراج نتيجة التبار ت لحسداب الداللدة اإلحصدائية لل در  بدين 5

 المجمددوعتين الضددابالة والتجريبيددة فددى االلتبددار القبلددى ، قبدد  إجددرا 

 التجريب .

بالة ( : الدرجات الخام لاللتبار القبلى لكال من المجموعة الضا6جدول )

 والتجريبية

  ابالة تجريبية
 درجة رقم الم ردة )ن(

 الم ردة
درجة 

 الم ردة

18 10 1 

20 15 2 

8 11 3 

9 11 4 

7 12 5 

6 5 6 

16 17 7 

8 7 8 

11 8 9 

5 8 10 

6 10 11 

2 25 12 

10 8 13 

10 5 14 

7 7 15 

4 11 16 

5 13 17 

12 10 18 
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8 12 19 

5 7 20 

 مجمو  212 177

 متوسء 10.6 8.85

 

 المعيارى وقيمة ت ومدى الداللة بين( : المتوسء واالنحراف 7جدول )

 درجات طالب المجموعتين الضابالة والتجريبية فى االلتبار القبلى

 قيمة ت الداللة
نحراف اال

 المعيارى
  المتوسء

0.240 
  ير دالة

1.193 
 تجريبية 8.9 4.7
  اباله 10.6 4.6

 

 ( يتضح أنه ال توجد فرو  ذات داللة 7ومن الجدول الساب  جدول ) 

حصددائية بددين متوسددء درجددات طددالب المجمددوعتين الضددابالة والتجريبيددة . إ

 وذلك قب  إجرا  التجريب .

 

 ثانياً إجرا  التجربة :

 ويتم فى هذ  الخالوة تجريب البرنامج على )المجموعدة التجريبيدة( ،

 و تقديم ن س المحتوى لالالب المجموعة الضابالة بالالر  التقليدية .

 

 كما يلى : هلبعدى وعرض النتائج المرتبالة بثالفاً إجرا  االلتبار ا

إجددرا  االلتبددار البعدددى علددى كدد  مددن طددالب المجمددوعتين الضددابالة  .1

 والتجريبية لتحديد مستويات الالالب بعد تالبي  البرنامج .

إدلال درجات الالالب من واقدع أورا  اإلجابدة لكدال مدن المجمدوعتين  .2

 SPSSى المسدتخدم الضابالة و التجريبية ، ببرندامج التحليد  االحصدائ

. 

حسددداب المتوسدددء واالنحدددراف المعيدددارى فدددى القيددداس البعددددى لبيدددان  .3

 ال رو  بين المجموعتين الضابالة والتجريبية .
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ن القيام بالتبار ت لحسداب الداللدة اإلحصدائية لل در  بدين المجمدوعتي .4

ذلدك الضابالة والتجريبية فى االلتبار البعدى قب  إجدرا  التجربدة  ، و

 . SPSSالتحلي  االحصائى  عن طري  برنامج

اسددتخراج نتيجددة التبددار ت لحسدداب الداللددة اإلحصددائية لل ددر  بددين  .5

  المجموعتين الضابالة والتجريبيدة فدى االلتبدار البعددى ،  بعدد إجدرا

 التجريب .

 

الة ( :الدرجات الخام لاللتبار البعدى لكال من المجموعة الضاب8جدول )

 والتجريبية

  ابالة تجريبية
 )ن( رقم الم ردة

 درجة الم ردة
درجة 

 الم ردة

34 34 1 

38 28 2 

28 34 3 

36 32 4 

38 28 5 

28 36 6 

34 32 7 

34 32 8 

36 36 9 

36 30 10 

36 26 11 

38 34 12 

34 32 13 

36 24 14 

34 30 15 

32 34 16 

28 32 17 
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38 30 18 

34 30 19 

30 32 20 

 مجمو  626 682

 متوسء 31.3 34.1

 ( : المتوسء واالنحراف المعيارى وقيمة ت ومدى الداللة بين9جدول )

 درجات طالب المجموعة الضابالة فى ك  من االلتبارين القبلى والبعدى

 االلتبار البعدى

 قيمة ت الداللة
نحراف اال

 المعيارى
  المتوسء

0.000 
دالة عند 

0.001 
17.658 

 االلتبار القبلى 10.6 4.6

 بار البعدىااللت 31.3 3.1

 

ن ( : المتوسء واالنحراف المعيارى وقيمة ت ومدى الداللة بي10جدول )

دى درجات طالب المجموعة التجريبية فى ك  من االلتبارين القبلى والبع

 االلتبار البعدى

 قيمة ت الداللة
نحراف اال

 المعيارى
  المتوسء

0.000 
دالة عند 

0.001 
23.056 

4.7 8.9 
االلتبار 

 القبلى

3.3 34.1 
االلتبار 

 البعدى

 

ن ( : المتوسء واالنحراف المعيارى وقيمة ت ومدى الداللة بي11جدول )

 درجات طالب المجموعتين الضابالة والتجريبية فى االلتبار البعدى

 قيمة ت الداللة
نحراف اال

 المعيارى
  المتوسء

 تجريبية 34.1 3.3 2.736 0.009
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دالة عند 

0.05 
  اباله 31.3 3.1

 

( يتضدح أنده توجدد فدرو  ذات داللدة 11ومن الجدول الساب  جددول )

إحصدددائية بدددين متوسدددء درجدددات طدددالب المجمدددوعتين الضدددابالة والتجريبيدددة 

لصددالح المجموعددة التجريبيددة. وذلددك بعددد إجددرا  التجريددب، وتالبيدد  برنددامج 

المحاكدددداة علددددى المجموعددددة التجريبيددددة، واسددددتخدام الالددددر  التقليديددددة مددددع 

 الة.المجموعة الضاب

 وفى  و  هذ  النتائج يمكن قبول ال رض الذى ينص على أنه :

توجد فرو  ذات داللة إحصائية ، بين متوسالي درجات الالالب عيندة 

البحددث فددي التبددار قيدداس المهددارات وذلددك لصددالح الالددالب الددذين يسددتخدمون 

 بدددرامج المحاكددداة ثالثيدددة األبعددداد ، مقابددد  الالدددالب الدددذين يسدددتخدمون الدددنظم

 األلرى . التقليدية
 

 رابعاً مناقشة النتائج :

 يتضح من نتائج البحث السابقة أن فاعلية طريقدة التددريس باسدتخدام

رابعدة برامج المحاكاة الكمبيوترية كان وا حا فى خيادة قدرة طالب ال رقدة ال

قسم تكنولوجيا التعلديم تخصدص حاسدب ألدى علدى تنميدة المهدارات األساسدية 

 لتجميع وصيانة الكمبيوتر .
 

 ومن النتائج السابقة يتضح ما يلى :

تشددددير نتددددائج البحددددث الحددددالى إلددددى أن اسددددتخدام بددددرامج المحاكدددداة 

 الكمبيوتريددة لدده أثددر فعددال فددى رفددع المسددتوى المهددارى للالددالب الددذين درسددوا

ال  باسددتخدام برنددامج المحاكدداة الكمبيددوترى الفالثددى األبعدداد ، فقددد ت ددو  هددث

اللدة دالالر  التقليدية السائدة ب رو  ذات الالالب على الالالب الذين درسوا ب

 . %0.05إحصائية عند مستوى 

 

 وتدتى هذ  ال اعلية متمشية مع دراسة ك  من :

 Hugh، و هدددوج أوسدددبورنى  William Yurcik) ولددديم يدددورا 
Osborne  :2001  تومدددددددداس ( ، )Thomas  :2003  يوشدددددددديرو ( ، )

( ، ) دون 2003:  ( ، ) محمدددد الددددقا  Yoshiro Imai  :2001إيمددداى 
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 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

 Robert( ، ) روبدددرت هوبدددال  Don Brutzman  :1999بروتزمدددان 
Hubal  :2000  دي راج فان دير( ، )Devaraj Van Der  :2000 . ) 

كدد وتلك ال اعلية من الممكن أن تكون راجعة لألسدباب اآلتيدة التدى تث

 عليها الدراسة :

ة سددتخدام المحاكددااالسددتعانة بالوسددائ  التكنولوجيددة الحديفددة ومنهددا ا .1

 يثدى إلى تحسين عملية التعلم .
 استخدام المحاكداة يدثدى إلدى تدوفير وقد  التعلديم ، وهدذا السدبب كدان .2

دقيقدة مدن جاندب المعلدم  15وا حا جدا عندما استطر  وق  الشدرح 

دقيقددددة للمتعلمددددين لكددددى يجربددددوا بدن سددددهم  45سدددداعة و  1وتددددرا 

 الحقيقدى فدالمعلم ألدذ ويست سروا عن عملهم ، أما فى حالة التجريدب

 الساعتين بدكملهم ألنه كان محكوم بظروف النظام الحقيقى .
تم المحاكاة تساعد على تصحيح الم اهيم الخاطئة عند المتعلمدين ، فيد .3

يدر التركيز على نقاط معينة وتجاه  نقاط ألرى ، وكذلك إبراخ نقاط  

 اً . اهرة فى النظام الحقيقى وتجاه  نقاط  ير مر وب فيها أيض
بددرامج المحاكدداة تحقدد  م هددوم الددتعلم ال ددردى للمتعلمددين مددن لددالل  .4

 الوسائء المتعددة الت اعلية .
لى وجه برامج المحاكاة الفالثية األبعاد أكفر مصداقية فى التعليم ، وع .5

 الخصوا المقررات التى يتكلف تدريسها مبالغ طائلة ، كما فى حالدة

 نظامنا الحالى .
فدى  عاد مفيرات تزيد من حماس المتعلمين وم يدةالرسوم الفالثية األب .6

 عملية التعلم .
ى الدعم ال ورى المصاحب لبرنامج المحاكاة يسداعد المدتعلم كفيدرا علد .7

ن مدالتقدم فى برنامج المحاكاة كما أن المفيرات المرئيدة والمسدموعة 

ى لددالل نمدداذج المسدداعدة الفالثيددة األبعدداد يسدداعد المتعلمددين كفيددرا فدد

 يشعرهم بالمل  . تعلمهم وال
يدب استخدام المحاكاة م يد جدا فى حالة تعلدم مهدارات الصديانة والترك .8

للمكونددات الماديددة المختل ددة لألجهددزة بصدد ة عامددة وجهدداخ الكمبيددوتر 

 بص ة لاصة .
ال يتم بصورة صدحيحة  softwareمحاكاة عم  البرامج الكمبيوترية  .9

 ال تدثدى إلتقدان إال من لالل المحاكاة وعدا ذلك تعتبر مجرد عدروض

 المهارة .
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 المحاكدداة هددى الحدد  األمفدد  ) أن لددم يكددن الوحيددد ( عنددد دراسددة الددنظم .10

الخالرة ، كتقسيم القرا الصلب فى النظدام الحدالى ، وجراحدة القلدب 

 فى الالب و يرها من المجاالت كالم اعالت النووية والاليران .
ن ، مفد  المحاكاة تساعد على سهولة فهم الدراسدات المرتبالدة بدالزم .11

الظددواهر المناليددة التددى تحدددث كدد  فتددرة خمنيددة كددالتنبثات بهالددول 

ذلك األمالار والزالخل أو البراكين و يرها من الظواهر المناليدة ، وكد

الحددوادث التاريخيددة التددى مددر عليهددا خمددن طويدد  مفدد  سددقوط حضددارة 

 األندلس أو سقوط طروادة على سبي  المفال .
 

 لامساً التوصيات :

محاكدداة كمبيوتريددة لخدمددة مختلددف المقددررات الدراسددية  إعددداد بددرامج .1

بص ة عامدة والمقدررات التكنولوجيدة بصد ة لاصدة ، وذلدك مدن أجد  

 تنمية المهارات العملية .
االسددتعانة ببرنددامج الكمبيددوتر الخدداا بالبحددث الحددالى عنددد تدددريس  .2

دى لمقرر صيانة وتجميع الكمبيوتر ) الدعم ال نى لجهاخ الكمبيوتر ( 

ات المتخصصة أو الكليات الطيدر متخصصدة وتقدوم بتددريس مفد  الكلي

 هذا المقرر .
 االهتمام ببرامج المحاكاة ونشرها بين مختلف التخصصات ، ألن ذلدك .3

سيثدى لخ   ن قات إعداد معام  التدريب المتخصصدة التدى تتكلدف 

 أموال طائلة .
، كداةالتى تقوم عليها برامج المحا  رورة االهتمام باألسس والقواعد .4

من لالل إعداد مقرر لاا بمنهج المحاكاة لتدريسده لالدالب الكليدات 

المتخصصة ، والذين يتم تكلي هم بإعدداد بدرامج فدى مشداريع التخدرج 

الخاصددة بهددم ، حتددى يكددون سددندا لهددم فددى إعددداد بددرامجهم بالريقددة 

ومددنهج المحاكدداة . ويمكددن أن يكددون هددذا المقددرر هددو اإلطددار النظددرى 

فددانى ويكددون ملحدد  البددرامج العمليددة هددو الشدد  الموجددود بال صدد  ال

 العملى التابع لهذا المقرر .
 ددرورة تجهيددز معامدد  الكمبيددوتر الموجددودة بالكليددات المختل ددة بمددا  .5

 يسمح وتشطي  برامج المحاكاة وإنتاجها بالشك  األمف  .
توجد فى الالئحة الخاصة بالكليات المتخصصدة مقدررات دراسدية كالدـ  .6

Multimedia برمجدددددة ، و إنتددددداج الصدددددور ، و المونتددددداج ، ، و ال

وتسدددجي  الصدددوت وال يدددديو . فيتاللدددع الباحدددث تددددريس بدددرامج مفددد  
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 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

 3ds، و  visual basic .netالبدرامج المسدتخدمة فدى هدذا البحدث 
max  و ،poser  ، و يرها مدن البدرامج الحديفدة التدى تن دع الالدالب

تحقدد  ال ائدددة  واالبتعدداد كدد  البعددد عددن البددرامج القديمددة التددى لددم تعددد

 المرجوة منها .
علددى المهتمددين بهددذا المجددال االجتهدداد ودراسددة المزيددد مددن الدددورات  .7

الت التدريبية حول المحاكاة وإنتداج بدرامج الكمبيدوتر واالهتمدام بمجدا

ت كددالواقع االفترا ددى واأللعدداب الفالثيددة البعددد و يرهددا مددن التالبيقددا

 واقع .الحديفة ، حتى ال ين صلوا بعلومهم عن أرض ال
 

 سادساً البحوث المقترحة :

 استكماال لهذا البحث يقترح الباحث بع  الدراسات اآلتية :

إجدددرا  دراسدددة شدددبيهة بالدراسدددة الحاليدددة ولكدددن يدددتم تقدددديم برندددامج  .1

 CDsالمحاكاة والت اع  معه من لالل ص حات االنترند  ولديس علدى 

 كما فى الدراسة الحالية .
 ى تعتمداب المحاكاة الفالثية األبعاد التإجرا  دراسة لقياس فاعلية ألع .2

علددى اسددلوب القصددة أو السدديناريو مقابدد  بددرامج المحاكدداة الت اعليددة 

 الفالثية األبعاد كالدراسة الحالية .
إجرا  دراسة تهددف إلنتداج مقدرر دراسدى لداا بالمحاكداة والعدوالم  .3

 االفترا ية لتقديمه لالالب الكليات المتخصصة .
يددة لبددرامج المحاكدداة الحاليددة واقتددراح بددرامج إجددرا  دراسددات تقويم .4

 بديلة تكون أكفر ن عا للمتعلمين .
إجددرا  دراسددات شددبيهة بالدراسددة الحاليددة ولكددن فددى مجدداالت ألددرى  .5

 لالف صيانة وتجميع الكمبيوتر .
ن إجرا  دراسة إلنتاج برندامج محاكداة ثالثدى األبعداد يسده  تداولده مد .6

لة ، يوتر الك ية والهواتف النقالالل البرمجيات الخاصة بدجهزة الكمب

وذلددك حتددى تكددون تكنولوجيددا التعلدديم مسدداير  للتكنولوجيددا الموجددودة 

 بال ع  .


